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ИНФОРМАЦИЈА О КОНФЕРЕНЦИЈИ: САД-ЕУ-Јапан-Србија Технолошки самит 

 
 
 
  
Машински факултет у Београду и Привредна Комора Београда, под покровитељством 
Министартва привреде, Владе Р Србије  улазе у фазу завршних припрема Конференције  
USA-EU-Far East-Serbia Manufacturing Summit, где ће око 50 реномираних страних и 
домаћих експерата, три дана радити на документу: НОВО-ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА 
СРБИЈЕ – ВИЗИЈА И СТРАТЕГИЈА, ПОГЛЕД НА 2020/2030, Industry 4.0.0 модел за 
Србију. Иначе за Конференцију је своје учешће најавило преко 200 експерата из земље и 
иностранства.  
 

Конференцију смо припремили под вођством - Prof. Dr. Jun Ni, College of 
Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, USA. https://me-
web2.engin.umich.edu/pub/directory/bio?uniqname=junni, који је светски компетентна особа 
за Политику и стратегију индустријског развоја. Он је саветник Председника Обаме за 
технолошки развој и индустријску политику, као и председника Кине, Јужне Кореје и Хон-
Конга, за исту област. На World Economic Forum у Давосу, он је председвајући Панела за 
Manufacturing. 

Његова основна теза је  - Благостање и развој једне земље се заснивају на развоју 
и примени AMS (Advanced Manufacturing Systems) – напредних производних технологија, 
којима треба приступати на стратешки и системски начин.  
  
 Конференција ће радити кроз седам Панела, један Workshop и завршну Пленарну 
седницу.  
 
  
 Кроз рад Панела анализираће се следећа питања: 
 

- Производња у свету – изазови и могућности 
- Међународне / националне иницијативе за унапређење производње и 

индустрије 
- Стратегије индустријских политика на глобалном/националном нивоу 
- Напредне производне технологије 
- Истраживања и образовање за нове технологије 
- Мапа пута за ново-индустријализацију Србије 
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- Industry 4.0.0 модел за Србију 
- Шта ми можемо да урадимо ? 

 
  
 На Workshop-u ће бити дефинисан оквир за завршни документ, а његов садржај ће 
бити изложен на завршној Пленарној седници. Овај документ ће бити предложен као 
основа за Нову Политику и стратегије Владе Р Србије у области индустријског развоја 
чија основа ће бити НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ. Такође, он се може користити и у дефинисању 
оквира за Поглавље 20, преговора са ЕУ.   

 На овај начин биће формулисан козистентан документ за област индустријског 
развоја Србије, који ће пре свега са инжењерске тачке гледишта посматрати ова питања. 
 
 Добродошли на Конференцију. 
 
 Отварање Конференције је 31 маја у 9 сати на Машинском факултету у Београду, 
сала 211 (други спрат) – више информација на страни 10 Детаљног програма 
Конференције. Регистрација почиње у 8 сати истог дана, сала ЦеНТ (први спрат). 
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Додатне информације: 
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Прилог:  Детањни Програм Конференције.  
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